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آقایرحمتاله صادقیان

ارتقایادبیاتحرفهای؛

کثرتگراییدرطرحدیدگاهها

فرصت گرانبهایی پیش آمده اســت که از دیدگاه جنابعالی که نقشی بسیار پررنگ و مؤثر در حرفه حسابداری و حسابرسی 
ایران دارید و برای ادبیات حرفه ای و نقش رسانه های حرفه ای اهمیت قائلید، بهره مند شویم و دیدگاه شما را به خوانندگان 

مجله حسابرس منتقل کنیم. 
برای آغاز گفتگو، از شما درخواست می کنم نشریه  حسابدار رسمی، تشکیالت، و تاریخچه و تحولهای مهم تاریخی آن 

را به طور مختصر معرفی کنید.

صادقیان
به دنبال تأســیس و آغاز فعالیت جامعه  حسابداران رسمی ایران، نشــریه  حسابدار رسمی برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای و عملی 
اعضای جامعه و البته در مواردی گروه های ذینفع، فعالیت خودش را آغاز کرد. فعالیت نشــریه را به دو دوره می توانم تقســیم کنم؛ دوره  
نخست از تابستان 1383 تا بهار 1386 به درازا انجامید و در این دوره در مجموع شاهد انتشار دوازده شماره  حسابدار رسمی بودیم. دوره  
دوم از 1387 آغاز شــد و تا امروز همچنان ادامه دارد. در این دوره تاکنون 43 شــماره  دیگر از این نشــریه منتشر شده است و از این رو با 

احتساب دوازه شماره  نخست، شاهد انتشار 55 شماره حسابدار رسمی بوده ایم.

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

با
گفتگو
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در درجه  نخســت باید از مدیران مسئول نشریه، طی این دو 
دوره یاد کنم که بیشــترین ســهم و نقش را در استمرار فعالیت 
آن داشــته اند. آقایان محمدجواد صفار، لطفعلی لطفعلیان 
صارمــی، نظام الدیــن ملک آرایی و مهدی کرباســیان. 
فعالیت و شخصیت حرفه ای همه  این اشخاص نقش مهمی در 
ارتقای مباحث حرفه ای در نشریه  حسابدار رسمی داشته است. 
همچنیــن همکاران متعــددی نیز طی ایــن دوره ها عضویت 
هیئت تحریریه و یا ســردبیری نشــریه را برعهده داشته اند که 

خدماتشان جای قدردانی دارد.
در دوره  اخیــر، در ســال 1395، بــا انتخاب شــورای عالی 
جدید جامعه  حســابداران رســمی ایران و به دنبال آن، انتصاب 
اعضــای جدید هیئت مدیــره، با توجه به تجربــه  فعالیت بیش 
از یک دهه این نشــریه، در شــورای عالی تصمیــم گرفتیم که 
ساختار نشــریه را متناسب با هدفهای حرفه ای آن سازماندهی 
کنیم. در ایــن دوره، مجموعه ای از خبــرگان حرفه را در مقام 
اعضای شورای سیاستگذاری نشریه انتخاب کردیم. همکاران 
عزیزم آقایان ســیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشــی، یحیی 
سیدمحمد علوی و  و  حجت اله صیدی،  حســاس یگانه، 
نیز خود من در این شــورا فعال هســتیم. وظیفه  اصلی شورا، 
چنانکه از نامش پیداســت، تعیین سیاســتهای نشریه با توجه 
بــه هدفهای راهبردی جامعه  حســابداران رســمی ایران و نیز 
مهمتریــن تحولهای جاری حرفه ای در ایران و جهان اســت. 
در این چارچوب، هیئت تحریریه ای نیز در نشــریه فعالیت دارد 
کــه وظیفه  آن نگارش و تأمین مطالب حرفــه ای و نیز ارزیابی 
مقاله هــای دریافتی اســت. به تبــع فعالیــت هیئت تحریریه، 
همکاران دیگری در جامعه  حســابداران رسمی ایران، وظایف 

متعدد اجرایی نشریه حسابدار رسمی را برعهده دارند.
طی چهارده ســالی که از فعالیت نشــریه می گــذرد همواره تالش 

همــکاران این بوده که نشــریه بتواند در قامت یک نشــریه  حرفه ای 
نمایان شــود و رســالت اصلــی آن را نــه پژوهشــهای آکادمیک که 
پژوهشــهایی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای جاری اهــل حرفه 

دانسته ایم. 
در مجموع، شمار مقاله های دریافتی نشریه بسیار زیاد بوده 
است، اما باتوجه به ضعف تألیف های حرفه ای، بیشتر مطالب 
دانشــگاهی دریافت کرده ایــم. به همین دلیل، بــرای جبران 
این ضعف، ناگزیر از ســفارش مطلب بــه اعضای جامعه و نیز 
برگزاری میزگردهایی برای انعــکاس نظرهای  حرفه ای اعضا 

بوده ایم. 

ارزیابی شــما از وضعیت ادبیات حسابداری حرفه ای در 
کشور و نقش نشریه های حرفه ای در آن ارتباط چیست؟

مجله حسابرس

به تکثر موجود در

دیدگاه های حسابرسان ما

توجه بیشتری داشته باشد و

از این رو نوعی

کثرت گرایی حرفه ای را

در طرح

دیدگاه ها دنبال کند
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صادقیان
روشــن است که به لحاظ کّمی شاهد رشــد  درخورتوجهی در ادبیات 
حرفه  حسابداری بوده ایم. در دهه های 1350 و 1360 عماًل شاهد 
انتشــار یک نشریه  حرفه ای، آن هم به شــکل تاحدودی نامنظم و 
نیز وقفه ای چند ســاله بودیم. به موازات آن، اغلب کتابهای پایه ای 
حرفه ای، آثاری بودند که گاهی تا چند دهه از چاپ اول آنها گذشته 
بود؛ اگرچه این امر نشــان دهنده  ارزشــمندی آن آثار هم هســت و 
نباید این را انکار کرد. اما، از دهه  1370 به بعد، با گسترش فعالیت 
تشــکلهای حرفه ای و البته مرکز تحقیقات ســازمان حسابرسی که 
از یــک دهه زودتر فعالیت خودش را آغاز کرده بود، شــاهد روندی 
فزاینده از انتشــارات در زمینه  حســابداری حرفه ای بودیم. طبیعی 
است افزایش کّمی ممکن اســت تا حدودی تکرار و نیز در مواردی 
هرچنــد اندک، کاهش کیفیت را باعث شــود، اما به لحاظ کیفی هم 

به طور نسبی شاهد ارتقای کیفیت ادبیات حسابداری بودیم. 
مشــابه همین روند را نشــریات حرفه ای هم طــی کرده اند و از 
دهه  1370 به موازات گشایشــهایی کــه در فضای اقتصادی رخ داد 
و با گســترش فعالیت بازارها و نهادهای مالی و حرفه ای، نشریات 
حرفه ای هم گسترش و توسعه  کّمی و کیفی پیدا کرد. تعدد نشریات 
حسابداری در شرایط کنونی، ضمن این که نشان دهنده  توسعه  این 
دانش اســت، مانند هر توســعه  دیگری ممکن است برخی حواشی 
قابل نقد هم داشــته باشــد. برای مثال گاهی در نشریات، مضامین 
تکراری می بینیم و گاهی هم نشــریات به موضوعهایی می پردازند 

که در حوزه  تخصصی خودشان نیست. 
ازاین رو، در مجموع معتقدم ادبیات حرفه ای حسابداری در 25 
سال گذشته به شکل چشمگیری توسعه یافته و این توسعه عالوه 
بر ابعــاد کّمی، نشــان دهنده  ارتقای کیفی هم هســت. اما برای 
این که از لحاظ توســعه  کیفی به وضعیت بهینه ای برســیم نیاز به 

همفکری و تالش بیشتر داریم.

نشریه  حسابدار رسمی در ارتقای ادبیات حسابداری حرفه ای چه نقشی دارد؟

صادقیان
قبل از هر چیز، تالش کرده ایم نشریه  حسابدار رسمی خالءهایی را 
پرکند که نشریات دیگر به سبب حوزه  تخصصی متفاوت فعالیتشان 
بــه آن حوزه ها نمی پردازنــد؛ تا به این ترتیب، مطالب نشــریه  ما 

همپوشانی غیرضروری با دیگر نشریات حرفه ای نداشته باشد.
به این منظور، باید به نیاز اصلی مخاطبانمان یعنی حســابداران 
رســمی، توجه کنیم. نیازهای عمده  حسابداران رسمی اواًل تابعی 
اســت از محیط در حــال تغییر قانونی و مقرراتــی و ثانیًا از محیط 
کالن اقتصــادی- اجتماعی تبعیت می کنــد. برای مثال، هنگامی 
که مســئله  گذار به اســتانداردهای بین المللی مطرح می شود، باید 
برای خوانندگان خود ابعاد مختلف و چالشــهایی را که این گذار در 
معرض آن است تشــریح کنیم. یا وقتی مباحث راهبری شرکتی 
(Corporate Governance) مطرح می شود، باید ابعاد جدیدی 

را که این امر برای کارکردهای حسابرســان- خواه در اعتباربخشی 
و خواه در مســئولیت اجتماعیشــان مطرح می کند- بشــکافیم. یا 
وقتی شرایط اقتصادی ویژه ای در کشور ایجاد می شود نمی  توانیم 

بی اعتنا به آن، به انتشار مقاله های معمول مبادرت کنیم.
این تالش ما بوده است؛ آیا توانسته ایم به طور مطلق به آنچه در 
نظر داشتیم برســیم؟ البته چنین ادعایی نداریم، ولی گمان می کنم 
اگر منصفانه نگاه کنیم، با توجه به مجموع موضوعهایی که حسابدار 
رسمی به آن پرداخته، ترکیب نویسندگان، و استمرار منظم انتشار، 
به ویژه در دوره  دوم فعالیت، می توانیم ادعا کنیم که به سهم خودمان 

در ارتقای ادبیات حسابداری حرفه ای مؤثر بوده ایم.

موانع اصلی و عمده ای که بر ســر راه نشــریه حســابدار 
رسمی، برای ایفای نقش موثر خود وجود دارد، کدامست؟
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صادقیان
شاید بهتر است به جای موانع از چالشهایی که نشریه با آن روبه رو است 
صحبت کنیم. چالش اصلی ما این اســت که بخش بزرگ نویسندگان 
حرفه ای، از آن جا که درگیر فعالیت حسابرســی هستند، فرصت کافی 
برای نگارش دیدگاه ها و یافته هایشــان را ندارند. به خوبی می دانید که 
فعالیتهای اجرایی حسابرسی و مالی بسیار پردغدغه، پراضطراب و نیز 
وقت گیر اســت؛ به همین دلیل، کارشناســان این عرصه فرصت کافی 
برای طرح مکتوب نظراتشــان با دیگر افراد حرفــه ای ندارند. باید بر 
این چالش مهم غلبه کنیم. برای این منظور، تالش کرده ایم تا بیشــتر 
بتوانیم از نظرهــای اعضای کارگروه های حرفه ای مــان بهره ببریم و 
اعضای شــورا و هیئت مدیره  جامعه را بیش ازپیش در فعالیت نشــریه 
درگیر کنیم؛ که بازتاب آن را در ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری و 

تحریریه  نشریه مشاهده می کنید.
به موازات آن، چالشــهای دیگری هــم در عرصه  اجرایی وجود دارد. 
مسائلی مانند هزینه های فزاینده  تولید نشریه های کاغذی. این موضوع 
که فعاالن رســانه ای در عرصه  خبر، گزارش، گرافیک و مانند آن آگاهی 
کافی از مســائل حرفه ای حسابداری- مالی ندارند و به همین دلیل ناگزیر 
از تربیت نیروی متخصص در این حوزه شده ایم؛ و مسائلی از این قبیل 

که قاعدتًا خود شما در نشریه  حسابرس نیز به خوبی از آن آگاه هستید.

تجربه نشــریه حسابرس این است که شــمار خوانندگان 
بسیار کمتر از انتظار است. به نظر شما برای افزایش شمار 

خوانندگان نشریه چه باید کرد؟

صادقیان
به نظــر می رســد اگرچــه در بخش عرضه،  شــمار نشــریه های 
تخصصی حســابداری و مالی افزایش پیدا کــرده، ولی در طرف 
مقابل، یعنی طرف تقاضا، شــاهد افزایش مشابهی در خوانندگان 

نبوده ایم. باید دالیل این موضوع را جداگانه بررسی کنیم. 

اولین مسئله، احتمااًل این است که شاید مطالب منتشرشده، نیازهای 
مخاطبان بالقوه  ما را تأمین نمی کند. برای حل این معضل قبل از هر 
چیز باید کیفیت مطالب ارتقا پیدا کند. عامل دوم؛ شــکل ارائه  مطالب 
اســت. این مســئله هم ناظر بر گرافیک مجله ها و نحوه  صفحه آرایی 
و طراحی نشــریه ها است. برای حل این مســئله باید به دنبال اَشکال 
گرافیکــی جدیدی باشــیم که بیشــتر نیازهای بصــری خوانندگان را 
تأمین می کند. عامل سوم؛ توجه بیشــتر به نشر الکترونیکی مقاله ها 
و مطالب نشریه ها در محیط شبکه اینترنت است. اکنون ضریب نفوذ 
اینترنت بســیار باالســت و به ویژه در میان متخصصــان، دیگر کمتر 
کسی را می توان یافت که برای تأمین نیازهای فکری و اطالع رسانی 
خــود، تنها به نشــریه ها و کتابهای کاغذی اتکا داشــته باشــد. پس 
باید نســخه های الکترونیکی نشــریات را ارتقا دهیم. به نظرم، عامل 
چهارم؛ تــالش برای اجتناب از طوالنی کردن کالم و کوشــش برای 
خالصه نویسی اســت. در دنیای امروز، افراد برای مطالعه و دقت در 
مطالب بسیار تفصیلی وقت کافی ندارند و بنابراین اگر به جای نگارش 
تفصیلی به ایجاز بیشــتر در نوشــته ها توجه کنیم، بیشــتر می توانیم 

موردتوجه خوانندگان قرار بگیریم.

دیدگاه شفاف، عمیق، و معنی دار شما درباره ادبیات و نشریات 
حرفــه ای، زمینه را فراهم می کند که نظر شــما را درباره نقش 
مجله حسابرس در ادبیات حسابداری حرفه ای ایران بپرسیم؟

صادقیان
روشن اســت که مجله  حســابرس همواره نشــریه ای بوده که با زبانی 
متین به طرح مســائل حرفه ای حسابداری و حسابرسی پرداخته است. 
فکر می کنم این امر مهمترین نقطه  قوت حســابرس باشد. در کنار آن، 
برنامه ریزی منظم نشریه برای طرح موضوعها نیز، مسئله مهم دیگری 
است که از نقاط قوت نشریه محسوب می شود. به موازات این دو عامل، 
توجه به موضوعها و مسائلی که باید موردتوجه حسابداران حرفه ای قرار 
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بگیرد به مجله  حســابرس جایگاه ارزنده ای در طرح مســائل حرفه ای 
بخشــیده اســت. بدین ترتیب، اگر نظرم را به طور خالصه مطرح کنم، 
طــرح موضوعهای حرفه ای، به زبانی متین و برمبنای قاعده ای منظم، 
سه نقطه قوت مهمی است که جایگاه ویژه ای به مجله  حسابرس، برای 

ارتقای دانش حرفه ای بخشیده است.

چه پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت مجله حسابرس دارید؟

صادقیان
نکته هایــی را که به نظرم می رســد پیشــنهاد می کنــم، البته برخی 
از این پیشــنهادها شــامل دیگر نشــریات حرفه ای، ازجمله نشریه  
حسابدار رسمی هم می شود و این پیشنهادها، اختصاصًا برای مجله 

حسابرس نیست. 
در خصوص محتوا، پیشــنهاد من توجه بیشــتر به مسائل جاری 
حرفه  حسابرسی است؛ به ویژه، با توجه به جایگاه سازمان حسابرسی 
در تدوین اســتانداردها، به نظر من جا دارد مجله حسابرس به  طرح 
مسائل مربوط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و کنکاش در 
دستورالعملها و رهنمودهای مربوط و تحولهای استانداردها در سطح 

بین المللی بپردازد و فضای بیشتری به آن اختصاص بدهد. 
نکته دیگر آن که، پیشنهاد می کنم مجله حسابرس به تکثر موجود 
در دیدگاه های حسابرســان ما توجه بیشتری داشته باشد و از این رو 

نوعی کثرت گرایی حرفه ای را در طرح دیدگاه ها دنبال کند. 
در خصوص مسائل شکلی، پیشنهاد من ارتقای کیفیت گرافیکی 
نشریه است و سرانجام، در خصوص مسئله  توزیع، تأکیدم بر انتشار 

الکترونیکی نشریه، همزمان با نسخه  چاپی آن است. 

همانطور که اشاره کردید، صاحبنظران حرفه ای فرصت کافی برای 
نگارش و انتشار دیدگاه هایشان ندارند. به نظر مجله حسابرس هم، 
از میان افراد مؤثر در حرفه حسابداری ایران، تعداد انگشت شماری 

به اهمیت و توسعه ادبیات حرفه ای توجه داشته اند، از این رو، توجه 
و مشــارکت شــما در این حوزه مهم از فعالیتهای حرفه ای، مغتنم 

است و امیدواریم موجب خیر و برکت شود.  
حضور و مشــارکت فعال و مستقیم شــما در مدیریت نشریه 
حسابدار رســمی، نوید آن را می دهد که نشریه حسابدار رسمی، 
و در پرتو آن ادبیات حســابداری حرفه ای کشور، رونق بیشتری 
بگیرد و نقش و ســهم بیشــتری در تحولهای حسابداری کشور 

داشته باشد.

صادقیان
من هم در پایان از فرصت اســتفاده می کنم و برای همه  همکاران در 
نشریه  حسابرس، در تمامی سطوح، آرزوی توفیق می کنم و به عنوان 

عضوی از جامعه  حرفه ای از زحمتهای آنان سپاسگزارم.

جا دارد مجله حسابرس

به طرح مسائل مربوط به

استانداردهای حسابداری و حسابرسی و

کنکاش در دستورالعملها و

رهنمودهای مربوط و

تحولهای استانداردها در سطح

بین المللی بپردازد و فضای بیشتری

به آن اختصاص بدهد


